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כוח או השפעה?
יש ב רשה הזו רגח של חסד, שמשה מתגלה לנו בו בשיש נדיבותו 
המנהיגותית. הוש מגיח ממש לשחר שחד מרגחי היישוש הנורשים 
ביותר של משה. החם מתשונן ?מנהגו בקודש, ה חם חל שו?ל. 
נמשס לו מהמן. הוש רוצה בשר. משה, הנחרד מחוסר מו?נותו של 
החם להתמודד חם מחיר היצישה לחו שי, מת לל למות. "ְוִשם 
י", הוש שומר לקב"ה, "ָהְרֵגִני ָנש ָהרֹג, ִשם ָמָצשִתי  ה ִלּ ָ?ה ַשְתּ חֶֹשׂ ּ?ָ

ָרָחִתי" )במדבר יש, טו(. ֵחיֶניָך, ְוַשל ֶשְרֶשה ְבּ ֵחן ְבּ

ה' שומר לו למנות שבחים זקנים שיחזרו לו לששת במשש 
הזקנים.  חל  נחה  שלוהים  ורוח  צווה,  ?ששר  חושה  משה  החם. 
שלש שהיש נחה חל חוד שני שנשים, שלדד ומידד, שלש היו בין 
שבחים הנבחרים. ש שר לשחר שמשה בחר שישה שנשים מ?ל 
שבט, בסך ה?ול שבחים ושניים שיש משנים־חשר השבטים, ושז, 
?די להגיח למס ר שבחים, בחר בהגרלה שניים שיוצשו מהרשימה 
וייששרו במחנה. שלה היו שלדד ומידד. שף חל  י ?ן, גם חליהם 

נשצלה הרוח הגדולה.1 

שלדד  של  בהתנבשותם  ?י  הזהיר  משה,  של  סגנו  יהושח, 
ומידד גלום שיום  וטנצישלי, שבל משה חנה לו בנדיבות מחממת 
ן ה' ֶשת  י ִיֵתּ ל ַחם ה' ְנִביִשים, ִ?ּ ן ָ?ּ ה ִליכ ּוִמי ִיֵתּ ש ַשָתּ לב: "ַהְמַקֵנּ

רּוחֹו ֲחֵליֶהם!" )במדבר יש, ?ט(.

תגובתו זו של משה חומדת בניגוד חריף לתגובתו חל חרחור 
משוחר יותר חל מנהיגותו, זה שהציבו קורח וחדתו. במקרה ההוש 
משה לש ה גין לש חדינות ולש נדיבות. לה ך, הוש ש ילו הת לל 
שָֹלה"  ְשׁ ים  ַחִיּ "ְוָיְרדּו  שותם,  ותבלח  שת  יה  ת תח  שהשדמה 
)במדבר טז, ?ח-ל(. הוש היה חד, נחרץ ומסרב למחול. מה ההבדל 

בין קורח לבין שלדד ומידדכ

התשובה נחוצה בהבנת ההבדל שבין שני מושגים שהבלבול 
ביניהם ש?יח: ?וח והש חה. שנו נוטים לחשוב חליהם ?דומים 
שם לש זהים. לבחלי ה?וח יש הש חה. לבחלי ההש חה יש ?וח. 
שבל שלו הן שתי תו חות מובחנות, המתרחשות חל  י שני סוגים 

של היגיון. ניסוי מחשבתי קצר ימחיש זשת.

שומרים  ששתם  מה  ?ל  מוחלט.  ?וח  ל?ם  שיש  דמיינו 
חם  ה?וח של?ם  שת  לחלוק  מחליטים  שתם  שחד  יום  מתבצח. 
חוד תשחה שנשים. מחתה תהיה ל?ם ל?ל היותר חשירית ה?וח 
שהיה ל?ם. ח?שיו דמיינו, במקום זשת, שיש ל?ם מידה מסוימת 
של הש חה. שתם מחליטים לחלוק שת ההש חה הזשת חם חוד 
ה? לתם בחשרה שת  שנשים שיהיו שות י?ם. למחשה,  תשחה 
ההש חה שהייתה ל?ם, מ ני שמחתה חשרה שנשים מחבירים שת 

המסר שהיה חד ?ה ב י?ם בלבד.

?וח מתחלק; הש חה מו? לת. ?וח הוש משחק ס?ום ש ס: 
למי שנותן נששר  חות. ושילו הש חה דומה לשש: ??ל שתחלקו 

שותה יהיה ל?ם יותר.

ת קידי  בשני  המדבר  שנות  שרבחים  לשורך  שימש  משה 
מנהיגות שונים. הוש היה נביש, שלימד שת בני ישרשל תורה וחמד 
בקשר ישיר חם שלוהים. והוש היה גם מקבילו ה ונקציונלי של 

פרשת
בהעלותך

לחילוי נשמת:  ינחס בן יחקב ששר שייז, חזרישל בן שריה לייב שרטר
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ח?שיו ש שר להבין מדוח תגובתו של משה למחשה שלדד 
ומידד שונה ?ל ?ך מתגובתו למחלוקת קורח וחדתו. שלדד ומידד 
לש ביקשו ?וח ולש קיבלו ?וח. הם קיבלו רק הש חה: רוח הקודש 
ל  ן ָ?ּ שקרנה ממשה. הם נחשו נבישים. חל ?ן שמר משה "ּוִמי ִיֵתּ
הרי  ו?ך מתבקש.  ֲחֵליֶהם".  רּוחֹו  ֶשת  ה'  ן  ִיֵתּ י  ּ?ִ ְנִביִשים,  ה'  ַחם 

במנהיגות של הש חה, ??ל שהמנהיג נותן ?ך יש לו יותר. 

שינו  וה?וח  ?וח.  ביקש  מחסידיו,  חלק  ל חות  שו  קורח, 
ר  נחלק. ?שמדובר במל?ות, במנהיגות של ?וח, ה?לל הוש "ַדּבָ
היש  ל?וח  תביחה  במלו?ה,  לדור".3  רין  ָדּבָ שני  ושין  לדור  שחד 
ניסיון ה י?ה, ויש להתנגד לה ב?וח. שחרת, התוצשה היש חלוקת 
המדינה לשתיים, ? י שקרה בישרשל לשחר מות המלך שלמה. 
לו היה משה שותק לנו?ח החרחור שהשמיח קורח חל מנהיגותו, 

היה מס?ן שת קיומה של סמ?ותו המנהיגותית. 

למנהיגות  ?הש חה  מנהיגות  בין  ש וש  מבחינה  היהדות 
?ל י  ושילו  הסתייגות,  בלי  משדירה  היש  הרששונה  שת  ב?וח. 
השנייה היש דו־חר?ית. התנ"ך הוש מסה מתמש?ת נגד השימוש 
ב?וח. חל  י התורה, ה?וח ?ולו שייך בחצם לשלוהים. התורה 
? ייה  ב?וח  צורך  יש  מושלם  הבלתי  שבחולמנו  ב?ך  מ?ירה 
?די לשמור חל שלטון החוק ולהגן חל המולדת. משום ?ך היש 
מצדדת במינוי מלך במידה שהחם מבקש זשת.4 שך זהו ב ירוש 

ויתור, לש שידישל.5

משמצים  הרבנית  והיהדות  שהתנ"ך  השמיתית  המנהיגות 
נבישים  של  זו  ובייחוד  הש חה,  של  מנהיגות  היש  ליבם  של 
שלנו  המסורת  שנתנה  החילשי  ה?בוד  תושר  זהו  מורים.  ושל 
למשה: שנו מ?ירים שותו ב?ינוי משה רבנו. משה היה הרששון 

מלך, שהוביל שת החם במסחותיו, קבח שת מגמת  ניו וסי ק שת 
צר?יו. חמדת המנהיגות היחידה שלש הייתה בידיו הייתה ה?הונה 

הגדולה, שניתנה לשחיו שהרן.

ה? ילות במנהיגותו של משה ני?רת לחין בהמשך הסי ור, 
?ששר משה ממנה שת יהושח ליורשו. ה' מצווה שותו: "ַקח ְלָך 
ָחָליו...  ָיְדָך  ֶשת  ְוָסַמְ?ָתּ  ּבֹו,  רּוַח  ר  ֲשֶשׁ ִשיׁש  נּון,  ן  ִבּ ַח  ְיהֹוֻשׁ ֶשת 
ָרֵשל" )במדבר  ֵני ִיְשׂ ל ֲחַדת ְבּ ְמחּו ָ?ּ ה ֵמהֹוְדָך ָחָליו ְלַמַחן ִיְשׁ ְוָנַתָתּ

?ז, יח-?(.

שימו לב לשתי ה חולות השונות. סמי?ת היד חל יהושח, 
? י שחושה ?יום רב המסמיך שת תלמידו, נותנת לו שת הסמ?ות 
לחוקק חוקים בחצמו. חז"ל רשו שת חצמם ?ממלשי ת קיד שהוש 
מסיני,  תורה  קיבל  )"משה  הנבישים  שמילשו  הת קיד  המשך 
ומסרה ליהושח, ויהושח לזקנים, וזקנים לנבישים, ונבישים מסרוה 
לשנשי ?נסת הגדולה"(.2 ב חולת הסמי?ה מחביר משה ליהושח 

שת ת קידו ?נביש.

משה  מחביר  ָחָליו",  ֵמהֹוְדָך  ה  "ְוָנַתָתּ השנייה,  ב חולה 
ליהושח שת ת קידו ה וליטי, המקביל לשל מלך. המילה "הוד" 
מקושרת במסורת החברית חם מלו?ה, ?גון בביטוי המקרשי "הֹוד 

ַמְל?ּות" )דנישל יש, ?ש; דברי הימים-ש' ?ט, ?ה(.

למל?ים היה ?וח — וב?לל זה ה?וח לַחיות ולהמית )רשו 
יהושח ש, יח(. לנבישים לש היה ?וח ?לל, שך הייתה להם הש חה. 
הש חה זו נמש?ה מחבר לימי חייהם, ובמקרים רבים היש נמש?ת 
חד חצם היום הזה. שם לנקוט  ר רשזה לדבריו של סרן קירקגור: 

?שמלך מת ?וחו נגמר. ?שנביש מת הש חתו מתחילה. 
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?ולנו  ל?ן  הש חה.  יש  ל?ולנו  שך  ?וח,  יש  ל?ולנו  לש 
י?ולים להיות מנהיגים. צורות המנהיגות החשובות ביותר שינן 
נוגחות לחמדה, לתושר שו למדי שרד, גם לש ליוקרה ולחוצמה, ?י 
שם לנ?ונות לחבוד חם שחרים ?די להשיג שת ששר שיננו י?ולים 
להשיג לבדנו; לדבר ולהקשיב, ללמד וללמוד, לחלוק ?בוד לדחתו 
של הזולת גם שם שנו חלוקים חליו, להסביר בסבלנות ובהיגיון 
למה שנחנו משמינים במה ששנחנו משמינים ולמה שנחנו חושים 
מה ששנחנו חושים; לחודד שחרים, לשבח שת המשמצים הּ?נים 
שלהם, ולדרבן שותם להגיח ליותר. ַהחדי ו תמיד שת ההש חה 
שת  לשנות  שיו?לו  ?ך  שנשים  לַשנות  מסייחת  היש  ה?וח.  חל 

החולם. 

ששלות לשולחן שבת:

מה מדשיג שת יהושח בהתנבשותם של שלדד ומידדכ	 
היו 	  החם  בני  ש?ל  שהלוושי  משה  לו  חונה  מדוח 

נבישיםכ
לכולנו יש הש חה. שיך ת חילו שת 	  זקס,  ל י הרב 

הש חת?ם להוס ת טוב לחולםכ

5

בשורה שרו?ה של דמויות בהיסטוריה היהודית — ביניהן חזרש, 
ימי  וח?מי  השמורשים  חקיבש,  רבי  ז?שי,  בן  יוחנן  רבן  הלל, 
של  ביותר  המה ?ניים  מהרחיונות  שחד  המייצגת   — הביניים 

היהדות: המורה כגיבור.

ביותר  והגדולה  הרששונה  הציוויליזציה  הייתה  היהדות 
לימוד,  ומוסדות  חינוך  חל  שרידותה  חצם  שת  שהשתיתה 
ושרשתה שת הלימוד ?חוויה דתית החולה ש ילו חל ת ילה.6 
הסיבה היש זשת: מנהיגים הם שנשים המסוגלים להניח שחרים 
משום  רק  ?ך  לידי  מגיחים  הם  שם  מסוימות.  בדר?ים  ל חול 
של  מתייחסים  שהם  הדבר  ?וח,  ירוש  בחמדת  נמצשים  שהם 
מונהגיהם ?של שמצחים, לש ?של מטרות; ?של ְדברים ולש ?של 
שנשים. שין זה מקרה שה?ותב הגדול ביותר חל המנהיגות ??וח 

היה מקישוולי. 

הגישה השנייה למנהיגות היש להתמקד בצור?י המונהגים 
ובששי ותיהם, וללמד שותם ?יצד להשיג צר?ים וששי ות שלה 
ביחד, ?קבוצה. שת זשת חושים ב?וחו של חזון, בחוצמתה של 
שישיות, בחזרת הי?ולת לנסח חר?ים משות ים בלשון ששנשים 
י?ולים להזדהות שיתה ובשמצחות המסוגלּות "לגֵדל" תלמידים 
שהוש  השנשים  שת  מנמיך  ?וח  בחתיד.  הזו  בחבודה  שימשי?ו 

מו חל חליהם; הש חה וחינוך מרוממים שותם. 

ס ?ינה  היהדות היש מחשה מתמש?ת נגד מה שתומס הֹוּבְ
"נטייה ?ללית של ?ל בני השדם: תשוקה מתמדת וחסרת מנוח 
זו  של ?וח שחר ?וח, תשוקה ששינה  וסקת שלש חם המוות".7 
?וח  ה חילו  לש  שף  חם  ?מחט  שהיהודים  ל?ך  הסיבה  שולי 
החורגת  במידה  החולם  חל  הש יחו  שך  שרו?ה,  תקו ה  למשך 

מ?ל יחס למס רם.

1  רשו סנהדרין יז ח"ש.
2  משנה, שבות ש, ש.
3  סנהדרין ח ח"ש.

4  דברים יז, טו-?; שמושל-ש' ח. 
5  זו, ב?ל שו ן, חמדתם של שבן חזרש, רבנו בחיי ושברבנשל.

6  רשו שבת י ח"ש.
7  תומס הובס: לוויתן, או החומר, הצורה והשלטון של קהילייה כנסייתית ואזרחית, 

משנגלית: יוסף שור, ירושלים: משגנס, תש?"ב, חלק ש,  רק יש, חמ' 89.  


